
UNIÓ DE FEDERACIONS ESPORTIVES DE CATALUNYA L’ESPORTIU. DIVENDRES 25 DE NOVEMBRE DEL 2016 21
www.ufec.cat

BREUS
UFECTV
Properes emissions
-30è Trofeu Internacional de 

Barcelona de tennis de taula
- Final del Campionat de Cata-

lunya femení d’hoquei
- Campionat de Catalunya de 

múixing
- Canicross sobre terra 

d’esports d’hivern

ANUNCIS OFICIALS
Federació Catalana 
d’Esports d’Hivern
ASSEMBLEA GENERAL OR-
DINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA 
d’aquesta Federació Catalana 
d´Esports d´Hivern, que tindrà 
lloc el proper dia 14 de desem-
bre de 2016 a les 18 hores en 
1ra convocatòria i a les 18.30 en 
2ona convocatòria a la seu de la 
Unió de Federacions Esportives 
de Catalunya (Rambla Catalun-
ya 81, principal de Barcelona) 

ORDRE DEL DIA
Punt 1er.- Obertura de 
l’Assemblea pel President de la 
FCEH 

Punt 2on.- Formació llista 
d’assistents i comprovació de vots 

Punt 3er.- Nomenament 
d’interventors per la signatura 
de l’acta 

Punt 4rt.- Aprovació, si s’escau, 
de les modifi cacions estatutàries 
dels articles 27 i 52

Punt 5è.- Ratifi cació, si s’escau, 
dels nous membres de la Junta 
Directiva de la FCEH:

Sra. Miren Uriarte – Vicepresiden-
ta d’Esports de Gel

Sr. Eudald Carol – Vocal Jurídic 

Sr. Aureli Bisbe – Vocal ACEM

Punt 6è.- Ratifi cació, si s’escau, 
dels nomenaments dels Delegats 
Territorials de la FCEH:

Sra. Maite Balañà – Delegada 
Territorial Occidental

Sra. Elisabeth Pous – Delegada 
Territorial Val d’Aran

Sr. Jordi Carbonell – Delegat Terri-
torial Cerdanya

Sr. Marc Rafart – Delegat Territo-
rial Central

Sr. Francesc Roca – Delegat Terri-
torial Oriental

Punt 7è.- Aprovació, si s’escau, 
dels Reglaments Esportius 

Punt 8è.- Aprovació, si s’escau, 
del Calendari d’Activitats de la 
temporada 2016-17

Punt 9è.- Aprovació, si s’escau, 
del Pressupost  2017

Punt 10è.- Presentació del segui-
ment pressupostari 2016

Punt 11è.- Precs i preguntes

MÚIXING

❖Aquest cap de setmana s’ha cele-
brat a Norfolk (Anglaterra) el Cam-
pionat d’Europa de Múixing de la 
IFSS sobre terra on han participat 
una desena de múixers de la FCEH. 
La delegació catalana ha portat un 
total de tres medalles de plata de la 
mà de Victor Carrasco, Santi del Valle 
i Olga Álvarez.

El múixer català de Vallbona 
d’Anoia Victor Carrasco ha assolit 
el títol de subcampió d’Europa en 
Bikejoring masculí mentre que Santi 
del Valle ho ha fet en Patinet Nòrdic 
masculí. Finalment, la múixer de la 
FCEH Olga Álvarez, una de les millors 
esportistes de canicross de Catalun-
ya, s’ha dut la seva plata europea en 
canicross veteranes.

Aquestes tres medalles de plata 
se sumen als bronzes aconseguits 
pels espanyols Javier Alemano en 
DR6, Eduardo Martín en Bikerjoring 
Nòrdic i Jose Miguens en Canicross 
Júnior.

Recordem que els múixers Victor 

Carrasco i Olga Álvarez es van pro-
clamar recentment campió i subcam-
piona d’europa de la ECF de Bikejo-
ring masculí i Canicross veteranes, 
respectivament. Tots dos múixers 
sumen títols internacionals molt des-

Tres múixers de la FCEH fan podi en l’europeu

FÍSIC-CULTURISME

❖ El passat 12 de novembre va tenir 
lloc a la Sala Pal•ladius de Pallejà, 
Barcelona, una nova edició de l’Open 
de Catalunya de Físic-culturisme, un 
esdeveniment que a més serveix per 
a escollir els atletes que representa-
ran a Catalunya en el Campionat del 
Món a celebrar a Bèlgica el 26 de no-
vembre pròxim. 

La delegació catalana que com-
petirà en el Mundial estarà formada 
per Félix Barrachina i Josep Mª Gar-

cía a la categoria de Màster II; Xavier 
Pastor a  Màster I; Víctor Anguil en la 
sub21; Beatriu d’Haro a Body Form; 
Daniel Horna en Sènior de menys 
de 65 quilos; Miquel A. Sastre en la 
de menys de 70 quilos; Sandra Rojo 
en  Body Figure; Miquel A. Sánchez 
en Sènior de menys de 75 quilos, 
Eva Jaén en la categoria de Fèmines 
Musculades de menys de 52 quilos; i 
Anna Navarro en la de Fèmines Mus-
culades sub21.

Els vencedors de l’Open 
Catalunya afronten el mundial 
amb fam de medalles

tacats i sens dubte són uns esportis-
tes amb moltes opcions de continuar 
afegint medalles al seu palmarès. 

Cal destacar també els resultats 
assolits pels múixers catalans de la 
FCEH Marta Barrufet (14a en Bikejo-

ring femení), Francesc Vallespí (5è a 
Kart 8 gossos masculí), Santiago del 
Valle (20è en Scooter 1 gos masculí), 
Francisco Justicia (11è en Bikejoring 
veterans masculí) i per últim Daniel 
Arteno (13è en Canicross masculí).

POLIESPORTIU

❖El diputat d’Esports de la Dipu-
tació de Barcelona, Josep Salom, 
va participar el passat dimarts a la 
Jornada tècnica sobre activitats fi -
sicoesportives, que va tenir lloc al 
Castell de Montesquiu. Les activi-
tats esportives al medi natural no 
han parat de créixer en els últims 
anys (fi ns a 1.500 curses a l’any, 
que suposen una mitjana de 25 
curses/cap de setmana i 28.000 
corredors censats a les activitats 
de la FEEC). 

Aquest fenomen té una mani-
festació sobretot esportiva i molts 
practicants són desconeixedors de 

Jornada sobre activitats 
fi sicoesportives a Montesquiu

la muntanya i dels valors del medi 
sobre el que realitzen l’activitat. 
La jornada ha contribuït a re-
fl exionar sobre aquesta temàtica, 
presentant les conclusions de di-
ferents grups de treball i aportant 
solucions concretes, i donant veu 
a totes les parts implicades. 

La jornada es va adreçar, espe-
cialment, a responsables polítics i 
tècnics dels ajuntaments, de con-
sells comarcals i de consorcis i a 
tots els tècnics que treballen per 
a la gestió del territori, medi natu-
ral, esports, dinamització econò-
mica en zones rurals, etc. 


